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Koszęcin, 05.03.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2018/SRML 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Ubezpieczenie uczestników wizyty 

studyjnej od NNW.  

Wyjazd studyjny organizowany będzie w ramach realizacji Projektu współpracy pn. „Stwórzmy 

Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  

z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Szczegóły oferty: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zamówienia składającego się 

 z następujących elementów: 

a) Umowa zbiorowa z imienną lista osób 

b) Liczba osób ubezpieczonych w grupie: 50 

c) Liczba dni: 2 

d) Termin: maj 2018 

e) Planowane miejsce wyjazdu: Sandomierz 

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania 

ofertowego, w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę 

sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

 

Do oferty powinien być dołączony dokument potwierdzający uprawnienia oferenta do wykonywania 

w/w czynności, a także opis doświadczenia oferenta lub referencje. 
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Kryteriami oceny ofert będą: 

- cena – 100% 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  

e-mail: j.piszniok@lesnakrainalgd.pl lub złożona bezpośrednio w Biurze LGD w Koszęcinie przy 

ul. Szkolnej 13. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2018r. o godz. 10.00 (ostateczna data wpływu do biura 

Stowarzyszenia). 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

 

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pisemnie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie listem poleconym (tylko w przypadku braku 

adresu e-mail oferenta). 
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